
         

1 
 

MOCIÓ DE JUNTS PER SANT CUGAT SOBRE EL DICTAMEN DE LES NACIONS UNIDES RELATIU A 

LA VULNERACIÓ PER PART DE L’ESTAT ESPANYOL DEL PACTE INTERNACIONAL DELS DRETS 

CIVILS I POLÍTICS CONTRA ELECTES INDEPENDENTISTES CATALANS 

 

Exposició de motius 

1. Atès que el Comitè de Drets Humans de l’ONU ha fet públic aquest mes d’agost el seu dictamen que 

conclou que l’estat espanyol va incomplir el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics quan va 

suspendre les actes de diputat del santcugatenc Raül Romeva, d’Oriol Junqueras, Josep Rull i Jordi 

Turull després de les eleccions del 21 de desembre de 2017.  

2. Atès que va ser el Tribunal Suprem qui ho va imposar a través del seu jutge instructor Pablo Llarena.  

3. Atès que l’esmentat dictamen ataca els fonaments de la major part de la causa general contra 

l’independentisme, estableix que la decisió no va ser raonable ni objectiva i fins i tot que “va ser 

arbitrària” i “no hi va haver garanties d’imparcialitat”. 

4. Atès que aquest no és ni molt menys el primer pronunciament d’un organisme internacional de la 

màxima rellevància que s’expressa en el sentit de condemnar o reprovar les institucions espanyoles 

per la repressió contra les decisions democràtiques adoptades pel poble català, ni previsiblement serà 

la darrera. 

5. Atès que la suspensió dels drets polítics dels càrrecs electes afecta no només les persones interpel·lants 

sinó també el conjunt de l’electorat que els ha fet confiança, i per tant la qualitat democràtica que 

mereix el conjunt de la societat i hem d’exigir. 

6. Atès que aquest fet s’acumula a una llista inacabable de decisions preses democràticament per les 

institucions i la ciutadania de Catalunya que esdevenen inviables en el marc espanyol, tant en el marc 

de l’autogovern (comerç, energia, llengua, ensenyament, fiscalitat, inversions, i ara fins i tot en els 

serveis meteorològics i el cos de bombers...), en el de representació política (inhabilitacions, 

empresonaments, exili...) i en la decisió col·lectiva i democràtica sobre el nostre propi futur, que només 

ens poden fer concloure que la democràcia ni de lluny regeix en plenitud al nostre país. 

 

Per tot l’exposat, el Grup Municipal de Junts per Sant Cugat proposa al ple de l’Ajuntament de Sant Cugat 

l’adopció dels següents  

 

ACORDS: 

Primer.- Explicitem l’adhesió d’aquest Ajuntament a la reclamació del Govern de la reparació integral i 

efectiva dels drets polítics violats d’acord amb el dictamen del Comitè de Drets Humans de l’ONU. 

Segon.- Denunciem un cop més que la democràcia no regeix en plenitud a Catalunya, reprovem totes les 

persones i institucions responsables i refermem el compromís d’aquest Ajuntament de promoure 
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activament la qualitat institucional, la defensa de la democràcia i del dret a l’autodeterminació de 

Catalunya. 

Tercer.- Particularment, amb l’empara del dictamen de les Nacions Unides que estableix la vulneració del 

Pacte dels Drets Civils i Polítics contra els quatre dirigents electes, un d’ells veí d’aquest municipi, i atesa la 

gravíssima afectació a la qualitat democràtica que mereix el conjunt de la societat i que hem de defensar, 

reprovem especialment i declarem persona non grata a Sant Cugat del Vallès el magistrat del Tribunal 

Suprem Sr. Pablo Llarena Conde. 

Quart.- Exigim a les institucions estatals, en el seu conjunt, el cessament de la repressió i el reconeixement 

del dret a l’autodeterminació de Catalunya, així com el respecte i l’adaptació de l’ordenament a les 

disposicions recollides en els pactes internacionals subscrits en matèria de drets humans, civils, polítics i de 

qualsevol altra naturalesa i la depuració de responsabilitats que resulti escaient.  

Cinquè.- Comunicar aquesta moció als Srs. Romeva, Junqueras, Rull i Turull que van patir personalment la 

vulneració dels seus drets polítics, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al 

govern espanyol i al Tribunal Suprem. 

 

 

Sant Cugat del Vallès, 7 de setembre de 2022 

 

 

 


